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دوره آشنایی با قوانین بیمه و مالیات
مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی با هدف آشنایی افراد و مدیران با آخرین قوانین حوزه ی بیمه
(بیمه ی کارگری ،کارمندی و کارفرمایی) و مالیات (تکلیفی ،درآمد ،حقوق ،ارزش افزوده و  ،)...اقدام به برگزاری دوره
آشنایی با قوانین بیمه و مالیات نموده است .با توجه به حساسیت این دو موضوع علی الخصوص در حوزه ی کاری و
شرکت داری و تبعات بعدی ناشی از عدم اطالع از این قوانین و تغییرات برای افراد ،لزوم آشنایی با این قوانین بیش از
پیش احساس می شود ،از این رو هر چه آگاهی در این زمینه باالتر باشد ،مطمئناً جامعه و افراد از مزایای این قوانین
بهره ی بیشتری خواهند برد .سرفصل های قابل ارائه در دوره عبارتند از:

سرفصل های دوره
اول :قوانین مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده
 تفاوت بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی مواردی از استانداردهای حسابداری که موجب مالیات مضاعف می شود نحوه طبقه بندی داراییها و بدهیها و سرمایه و کدینگ حسابها و تطبیق آنها با اظهارنامه مالیاتی نحوه ارائه صورتهای مالی (ترازنامه ،صورت جریان وجوه نقد ،صورت سود و زیان) گزارشهای فصلی خرید و فروش و جرائم ماده  961قانون مالیاتهای مستقیم -هزینههای قابل قبول و غیر قابل قبول -

نحوه طبقه بندی درآمدها و فروش

 -نحوه طبقه بندی صاحبان مشاغل -

نحوه طبقه بندی شرکتها و تنظیم صورت حساب مالی

 -قوانین مالیاتی مربوط به صادرات و واردات -

تعریف تراز آزمایشی و ترازنامه

 -مشخصات دفاتر قانونی کل و روزنامه -

موارد مشمول معافیتهای مالیاتی

 -قوانین مالیات بر ارزش افزوده و جرائم مالیاتی

 -مواردی که باعث بخشودگی جرائم مالیاتی می شود

دوم :نحوه رسیدگی اظهارنامه مالیاتی
 نحوه رسیدگی اظهارنامه مالیاتی شرکتهای پیمانکاری ،شرکتهای بازرگاانی ،شارکتهاای تولیادی ،شارکتهااخدماتی ،صاحبان مشاغل (گروه اول و دوم و سوم) -

درآمدهای معاف از مالیات و بخشودگی های مالیاتی

 -نحوه صدور برگ تشخیص و قطعی مالیات -

نحوه تنظیم الیحه مالیاتی هیاتهای بدوی و تجدید نظر

 -نحوه رسیدگی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده -

نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیات

سوم :قانون کار و سازمان تامین اجتماعی
 -تعریف حقوق و دستمزد

-

 -نحوه تنظیم قراردادهای کار

نحوه ثبت حقوق و دستمزد در دفاتر قانونی
-

 -نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

مأخذ محاسبه حق بیمه
 -قوانین جدید مالیات حقوق و دستمزد

دوره آشنایی با قوانین بیمه و مالیات

 تعریف کارفرما و مفاصا حساب تأمین اجتماعی - -نحوه رسیدگی و صدور مفاصا حساب تأمین اجتماعی
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تعریف مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی
 -نحوه اعتراض به رأی هیأتهای بدوی و تجدید نظر

مدت زمان دوره و زمان تشکیل کالس ها
* مدت زمان دوره 02 :ساعت ( 5جلسه  4ساعته)
* زمان کالس ها :چهارشنبه ها از ساعت  96الی 02
* محل تشکیل کالس ها :دانشگاه شهید بهشتی

شرایط اخذ گواهینامه پایان دوره
 کسب حداقل نمره  94در امتحان پایانی /یا تحویل پروژه حضور مستمر و فعال در دوره (با احتساب میزان غیبت مجاز) رعایت کامل آیین نامه ها و ضوابط دانشگاه و همچنین آیین نامه حضور در دوره که قبالً به رویت و تأیید دانشاذذیررسیده است.
 -تسویه حساب کامل مالی

شهریه دوره و مدارک ثبت نام
واریز مبلغ  642/222تومان به حساب شماره  540080555به نام دانشگاه شهید بهشاتی نازد باناج تجاارت شاعبه
دانشگاه شهید بهشتی و یا پرداخت از طریق سامانه  eBankingدانشگاه و ارائه اصل فایش واریازی شاهریه  +دو
قطعه عکس  5*4رنگی (برای خانم ها با حجاب کامل و برای آقایان بدون کراوات)  +اصل و کذی شناسانامه  +اصال و
کذی کارت ملی
 در صورت ثبت نام بصورت گروهی و یا سازمانی %7 ،تخفیف ارائه خواهد شد. به افراد حاضر در دوره های قبلی %5 ،تخفیف ارائه خواهد شد. به دانشجویان با ارائه ی کارت دانشجویی معتبر %5 ،تخفیف ارائه خواهد شد. در صورت پرداخت شهریه تا یج هفته قبل از شروع دوره %7 ،تخفیف ارائه خواهد شد.نکته :حداکثر میزان تخفیف قابل ارائه به هر فرد %90 ،خواهد بود.

اطالعات تماس
جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات  1الی  90و  95الی  97با شماره های  00492486و  00492487تماس حاصل
فرمایید.

